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 1. RODZINA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEPISÓW

PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO.

Troska o dobro rodziny stanowi jedno z najważniejszych zadań społecznych. 
Rodzina  jest  grupą  osób  związaną  stosunkami  małżeństwa,  pokrewieństwa
i rodzicielstwa, utrzymującą  ciągłość biologiczną oraz kulturową społeczeństwa. Jest 
także jednocześnie instytucją formalną, jak i społeczną. Formalną, ponieważ istnieją 
przepisy  i  prawa,  które  regulują  jej  działanie  i  funkcjonowanie.  Społeczną,  gdyż 
życie  rodzinne  jest  uregulowane  według  określonych  i  obowiązujących w  danej 
kulturze  wzorów  i  norm,  określone  są  także  role  członków  rodziny  i  wzory 
pokrewieństwa.  Rodzina  ma  swoje  miejsce  wśród  innych  instytucji  społecznych
i razem z nimi stanowi o trwałości społeczeństwa.

Każda rodzina istnieje w określonym społeczeństwie i  jest  zależna  od ram 
prawno-społecznych, jakie stwarza ono dla jej egzystencji i rozwoju.
Ochrona praw człowieka jest jednym z podstawowych celów Rady Europy. Cel ten 
ma być realizowany w czterech głównych obszarach:

➔ skutecznej kontroli i ochrony podstawowych praw i wolności;
➔ identyfikowania nowych zagrożeń dla praw człowieka i godności ludzkiej;
➔ rozwijania społecznej świadomości znaczenia praw człowieka;
➔ promowania edukacji i szkolenia zawodowego w zakresie praw człowieka. 

Do  najważniejszych  traktatów  w  tej  dziedzinie  należą:  Karta  Praw  Rodziny, 
Konwencja  o  Ochronie  Praw  Człowieka  i  Podstawowych  Wolności,  Europejska 
Karta Społeczna oraz Konwencja o Prawach Dziecka.

1.1 KARTA PRAW RODZINY
Jednym  z  międzynarodowych  dokumentów  zawierających  prawa  chroniące 

rodzinę jest Karta Praw Rodziny. Dokument ten zawiera ścisłe normy prawne oraz 
postulaty i zasady, które odnoszą się do prawodawstwa, jakie powinno być stworzone 
do  rozwoju  polityki  rodzinnej.   Dwanaście  artykułów  Karty  przedstawia  zapisy 
prawa, odnoszące się do wielu aspektów funkcjonowania rodziny w społeczeństwie, 
które  opierają  się  na  istocie  wspólnoty  rodzinnej  i  jej  misji  ze  szczególnym 
podkreśleniem  ludzkiej  godności.  Karta  podkreśla,  że  rodzina  opiera  się  na 
nierozerwalnej  więzi  małżeństwa,  zawartego  dobrowolnie  i  publicznie  przez 
mężczyznę  i  kobietę,  otwartego  na  przekazywanie  życia.   W  myśl  oficjalnie 
głoszonej  doktryny  katolickiej  rodzina  powinna  razem  z  państwem  współdziałać
w  tworzeniu  dobra  wspólnego,  a  podstawowe  znaczenie  ma  prawo  rodziców  do 
wolnego  i  odpowiedzialnego  decydowania  –  zgodnie  z  własnymi  przekonaniami 
moralnymi i religijnymi oraz właściwie ukształtowanym sumieniem – o tym, kiedy 
dać  życie  dziecku,  aby  następnie  wychować  je  według  tych  przekonań.  Z  misją 
rodzicielstwa  czyli  z  rodzeniem  i  wychowaniem  potomstwa  wiążą  się  określone 
prawa  socjalne  warunkujące  spełnianie  zadań  ważnych  z  punktu  widzenia  samej 
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rodziny jak i społeczeństwa.
 Istotnym elementem Karty  Praw Rodziny jest całościowe ujęcie problemów 

rodziny w  ramy prawne. Dokument ten jest wyrazem troski Synodu Biskupów i Ojca 
Świętego o godność człowieka oraz rodziny ludzkiej.  Stanowi apel do wszystkich 
państw,  organizacji  międzynarodowych,  instytucji  o  szanowanie  opisanych  praw 
rodziny.   Powinny  one  stanowić  podstawę  do  tworzonego  prawa  oraz 
podejmowanych działań na rzecz rodziny.  

1.2 KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA
I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI

Europejska  Konwencja  Praw  Człowieka  jest  najważniejszym  osiągnięciem 
Rady Europy, została przyjęta w 1950 roku, natomiast  w życie weszła w roku1953. 
Ustanawia   listę  praw  i  wolności,  które  każde  z  państw  musi  zagwarantować 
każdemu, kto podlega ich jurysdykcji (między innymi prawo do życia, do ochrony 
przed  torturami  i  nieludzkim  traktowaniem,  do  wolności  i  bezpieczeństwa,  do 
sprawiedliwego procesu sądowego, do poszanowania prywatności, życia rodzinnego i 
korespondencji, do wolności wyrażania opinii – włącznie z wolnością prasy – oraz 
wolności  myśli,  sumienia  i  religii).  Protokoły  dodały  kolejne  prawa  do  tych 
określonych przez Konwencję, na przykład zniesienie kary śmierci. Zgodnie z art. 8 
Konwencji,  każdy  ma  prawo  do  poszanowania  swojego  życia  prywatnego  i 
rodzinnego.  Dokument  ten  gwarantuje  również  prawo  do  zawarcia  małżeństwa 
ustanawiając w art.12, że “ mężczyźni i kobiety w wieku małżeńskim mają prawo do 
zawarcia  małżeństwa  i  założenia  rodziny  zgodnie  z  ustawami  krajowymi 
regulującymi  korzystanie  z  tego  prawa”.  Celem  ochrony  praw  zawartych  w 
Konwencji  została powołana instytucja skargi indywidualnej i państwowej.  Skargi 
składane  są  do  Europejskiej  Komisji  Praw  Człowieka,  która  po  nieskutecznym 
przeprowadzeniu  działań  mediacyjnych  przekazuje  je  na  forum  Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka  w Strasburgu lub przedstawia  je  głównemu organowi 
politycznemu Rady Europy. 

1.3  EUROPEJSKA KARTA SPOŁECZNA
Europejska  Karta  Społeczna  została  uchwalona  przez  Radę  Europy  18 

października  1961  r.  w  Turynie.  Rada  Europy  jest  organizacją  międzynarodową 
powstałą w 1949 r. Podstawowym celem jej działalności jest ochrona i przestrzeganie 
praw człowieka przez państwa członkowskie (łącznie 39), do których należy również 
Polska. 

Europejska  Karta  Społeczna  określa  prawa  i  wolności,  a  także  mechanizm 
kontrolny  gwarantujący  ich  poszanowanie  przez  państwa  będące  stronami  Karty. 
Zgodnie z Kartą, wszyscy Europejczycy korzystają z takich samych praw, a prawa te 
mają wpływ na wszystkie aspekty ich codziennego życia, włącznie z mieszkaniem, 
zdrowiem, edukacją, zatrudnieniem, zabezpieczeniem społecznym, indywidualnymi 
podróżami i niedyskryminacją.
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Zbiór  zobowiązań przedstawionych w karcie zawiera między innymi:
➢ prawo do pracy;
➢ prawo do godziwego wynagrodzenia;
➢ prawo do ochrony zdrowia;
➢ prawo do zabezpieczenia społecznego;
➢ prawo rodziny do ochrony społecznej, prawnej i ekonomicznej.

Wynagrodzenie,  pozwalające  pracownikowi  zapewnić  godziwy  poziom  życia 
zarówno jemu jak i jego rodzinie oznacza taki poziom, który  zaspokaja podstawowe 
potrzeby między innymi.: ekonomiczne, społeczne i kulturalne. 

1.4 KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Konwencja o Prawach Dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. Przez Polskę została ratyfikowana w  1991 
roku. Formułuje ona definicję dziecka, akcentując jego podmiotowość i osobowość. 
Niemal ze wszystkich przepisów Konwencji wynika zasada nadrzędności kryterium 
dobra dziecka. Art. 3, ust. 1 postanawia, że "we wszystkich działaniach dotyczących 
dzieci  podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki  społecznej, 
sądy,  władze  administracyjne  lub  ciała  ustawodawcze,  sprawą  nadrzędną  będzie 
najlepsze  zabezpieczenie  interesu  dziecka".  Powyższy  artykuł  należy  rozpatrywać 
łącznie  z  preambułą,  która  powołując  się  na  fragment  Deklaracji  Praw  Dziecka 
uzasadnia  konieczność  priorytetowego  traktowania  dobra  dziecka.  W  preambule 
zawarte jest także stwierdzenie, że dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną 
oraz  umysłową  wymaga  szczególnej  opieki  i  troski,  w  tym  właściwej  ochrony 
państwa zarówno przed jak i po urodzeniu. Art. 3 zobowiązuje państwa-strony do 
działania na rzecz zapewnienia dziecku w takim stopniu ochrony i opieki, w jakim 
jest to konieczne dla jego dobra, mając na względzie prawa i obowiązki rodziców 
dziecka, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych.     

W  art.  9  Konwencja  zawiera  postanowienia  regulujące  relacje  między 
interesami dziecka oraz jego rodziców. Wspomniany artykuł zapewnia, że dziecko 
nie może być oddzielone od rodziców wbrew ich woli, chyba że takie oddzielenie jest 
konieczne ze względu na najlepiej pojęte interesy dziecka.  Decyzję o oddzieleniu 
mogą  podjąć,  zgodnie  zobowiązującym prawem oraz  stosownym postępowaniem, 
kompetentne władze, podlegające nadzorowi sądowemu. 

W ust. 3 wspomniany art. 9 podkreśla wyraźnie priorytet interesów dziecka w 
stosunku  do  jego  rodziców.  Utrzymywanie  regularnych  stosunków  osobistych  i 
bezpośrednich  kontaktów  z  obojgiem  rodziców  jest  prawem  dziecka,  a  nie  jego 
rodziców i prawo to może być ograniczone jedynie ze względu na dobro dziecka. 

Z  kolei  art.  18  Konwencji  wyraźnie  zobowiązuje  rodziców  do  wspólnej 
odpowiedzialności  za  wychowanie  i  rozwój  dziecka,  które  powinno  stanowić 
przedmiot  ich  największej  troski.  Jednocześnie  postanowienia  tego  artykułu 
jednoznacznie  chronią  dziecko  przed  przedmiotowym  traktowaniem  go  przez 
rodziców. Wspomniany artykuł odnosi się w szczególności do rodzin patologicznych, 
w których rodzice kosztem dziecka próbują realizować swoje własne cele. Wówczas 
konieczne  jest  zastosowanie  środków  korygujących  postawę  rodziców  lub 
odseparowanie dziecka od rodziców.
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2. RODZINA W UJĘCIU PRAWA POLSKIEGO

Prawo rodzinne należy do najobszerniejszych jak i też najtrudniejszych gałęzi 
prawa.  Dotyczy  ono  osobistego  charakteru  stosunków  międzyludzkich  i  powinno 
mieć  na  uwadze  zarówno  dobro  rodziny  jak  też  dobro  małoletnich  dzieci. 
Odpowiednia  regulacja  prawna  może  istotnie  ułatwić  funkcjonowanie,  sprzyjać 
integracji i trwałości stosunków wewnątrz rodziny. 

Z uwagi na swą społeczną doniosłość prawa rodzinne zaliczane są do tych, 
których ochrona jest w szczególny sposób rozbudowana. Przez ochronę tych praw 
należy rozumieć wszelkie instytucje prawa, które wspomagają i umacniają prawno – 
rodzinną sytuację jednostki. Biorąc pod uwagę rangę rodziny oraz zakres ochrony 
praw rodzinnych polskie prawo wyróżnia następujące rodzaje tejże ochrony:

➢ ochrona  konstytucyjna  określająca  podstawowe  prawa  i  obowiązki  jakie 
zapewnia ustawa zasadnicza;

➢ ochrona  cywilnoprawna  zawarta  głównie  w  kodeksie  rodzinnym  i 
opiekuńczym, a także kodeksie cywilnym i kodeksie pracy;

➢ ochrona karna zawarta w przepisach kodeksu karnego,  w którym czyny 
dokonane na szkodę rodziny traktowane są jako przestępstwa. 

2.1 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konstytucja z 1997 roku zawiera zapisy dotyczące rodziny. Przede wszystkim 
na podstawie art.18 zapewniono rodzinie prawną ochronę, co wyraża się w zapisie 
następującej  treści:  ”małżeństwo  jako  związek  kobiety  i  mężczyzny,  rodzina, 
macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej 
Polskiej”. Fakt ochrony potwierdza również zapis art. 47 Konstytucji, który stanowi: 
“ każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego 
imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Konstytucja obliguje także 
do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym. Matka przed i po 
urodzeniu  dziecka  ma  prawo  do  szczególnej  pomocy  ze  strony  władz.  Rodziny 
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i 
niepełne mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. 

Art.  33  określa  podstawową  zasadę  równości  kobiety  i  mężczyzny  we 
wszystkich dziedzinach życia, co należy uwzględniać przy stanowieniu i interpretacji 
przepisów,  które  normują  stan  cywilny  oraz  władzę  rodzicielską  również  w 
przypadku rozłączenia  rodziców.  Zasada równouprawnienia kobiety i mężczyzny 
stanowi podstawową zasadę polskiego prawa rodzinnego. 

Z kolei uregulowania dotyczące wzajemnych relacji rodziców i dzieci określa 
art.  48 Konstytucji,  na podstawie którego rodzice mają  prawo do wychowywania 
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dzieci  zgodnie  z  własnymi  przekonaniami.  Wychowanie  to  powinno uwzględniać 
stopień  dojrzałości  dziecka  oraz  wolność  jego  sumienia  i  wyznania,  a  także 
przekonania.

2.2 KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy został uchwalony w 1964 roku. Od tamtej pory 
był  wielokrotnie  nowelizowany.  Jest  on  podstawowym  aktem  prawnym,  który 
reguluje  problemy rodziny w polskim ustawodawstwie,  a  także stanowi podstawę 
orzecznictwa  sądów  rodzinnych.  Kodeks  ten  reguluje  przede  wszystkim  stosunki 
rodzinne związane z zawarciem małżeństwa oraz skutkami tego zdarzenia tj.:

➢ wspólność  majątkową; 

➢ ustanie małżeństwa;

➢ macierzyństwo  i ojcostwo; 

➢ władzę rodzicielską; 

➢ obowiązek alimentacyjny; 

➢  opiekę i kuratelę. 

Kodeks  ustanawia  wzajemne  relacje  między  rodzicami,  a  dziećmi  oraz  formę  i 
sposób sprawowania władzy rodzicielskiej. Reguluje to głównie następujący zapis: 
“rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie”. Kodeks stanowi również, 
że  dziecko pozostaje  do  pełnoletności  pod władzą  rodzicielską,  która  przysługuje 
obojgu  rodzicom  i  obejmuje  w  szczególności   obowiązek  i  prawo  rodziców  do 
wykonywania  pieczy  nad  osobą  i  majątkiem  dziecka  oraz  jego  wychowaniem. 
Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i 
interes  społeczny.  Rodzice  wychowują  dziecko  pozostające  pod  ich  władzą 
rodzicielską i kierują nim. Zobowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój 
dziecka  oraz  przygotowywać  je  należycie  do  pracy  dla  dobra  społeczeństwa, 
stosownie  do  jego  uzdolnień.  Jeżeli  władza  rodzicielska  przysługuje  obojgu 
rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania, jednakże 
o ważnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie.

2.3  PRAWO KARNE

W  polskim  kodeksie  karnym  wyodrębniono  rozdział  XXVI  dotyczący 
przestępstw  przeciwko  rodzinie  i  opiece,  w  którym  następujące  czyny 
sklasyfikowane są jako  przestępstwa: 

➢ bigamia;

➢ fizyczne  lub  psychiczne  znęcanie  się  nad  najbliższą  lub  inną  osobą,  która 
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pozostaje w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy;

➢ rozpijanie małoletniego;

➢ uchylanie  sie  od  obowiązku  opieki  przez  niełożenie  na  utrzymanie  osoby 
najbliższej lub innej; 

➢ porzucenie małoletniego do lat 15;

➢ uprowadzenie lub bezprawne zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15;

Regulacje prawne dotyczące rodziny znajdują swoje odzwierciedlenie również 
w aktach szczegółowych,  do których należą:  ustawa o postępowaniu  w sprawach 
nieletnich,  ustawa o wychowaniu w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie.

2.4  USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ

Oprócz kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego występuje wiele innych ustaw do 
których można się  odwołać,  dokonując analizy prawnej  ochrony rodziny.   Istotne 
znaczenie  w  tym  zakresie  mają  regulacje  przedstawione  w  ustawie  o  pomocy 
społecznej  w  świetle  której,  zgodnie  z  art.  6  ust.  14  “rodzina  oznacza  osoby 
spokrewnione  lub  niespokrewnione  pozostające  w  faktycznym związku,  wspólnie 
zamieszkujące  i  gospodarujące”.  Ustawa  określa  również  zasady,  rodzaj,  cel 
przyznanej rodzinie pomocy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pomoc społeczna jest instytucją 
polityki  społecznej  państwa  mającą  na  celu  umożliwienie  osobom  i  rodzinom 
przezwyciężanie  trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Z kolei na podstawie art. 7 
pomocy tej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: 

➢ ubóstwa,

➢ sieroctwa,

➢ bezdomności,

➢ bezrobocia,

➢ niepełnosprawności,

➢ długotrwałej lub ciężkiej choroby,

➢ przemocy w rodzinie,

➢ potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

➢ bezradności  w  sprawach  opiekuńczo  –  wychowawczych  i  prowadzenia 
gospodarstwa  domowego,  zwłaszcza  w  rodzinach  niepełnych  lub 
wielodzietnych,
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➢ braku  umiejętności  w  przystosowaniu  do  życia  młodzieży  opuszczającej 
placówki opiekuńczo – wychowawcze,

➢ trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

➢ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

➢ alkoholizmu lub narkomanii,

➢  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

➢ klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Celem pomocy jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia  niezbędnych  potrzeb  i  umożliwienie  im  życia  w  warunkach 
odpowiadających godności człowieka. 

2.5. USTAWA  O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE 
PIECZY ZASTĘPCZEJ

  

Od  2011  roku  Ustawodawca  objął  szczególną  ochroną  i  pomocą  rodziny 
przeżywające trudności w wychowaniu i opiece nad dziećmi. Ustawa nakłada na 
gminy szereg zadań własnych, min:

➢ opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,

➢ tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

➢ tworzenie  oraz  rozwój  systemu  opieki  nad  dzieckiem,  w  tym  placówek 

wsparcia  dziennego  oraz  praca  z  rodziną  przeżywającą  trudności  w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

• zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta 

rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

• organizowanie  szkoleń  i  tworzenie  warunków  do  działania  rodzin 

wspierających,

• prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc 

dla dzieci

➢  finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

➢  współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,  rodzinnym domu 
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dziecka,  placówce  opiekuńczo-wychowawczej,  regionalnej  placówce 

opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

➢ sporządzanie  sprawozdań  rzeczowo  -  finansowych  z  zakresu  wspierania 

rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie;

➢ prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy;

➢ przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległościach z 

tytułu nieponoszenia opłaty przez rodziców dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Ustawa wprowadziła do systemu pomocy  osobę asystenta rodziny, który ma 

pełnić zasadnicza rolę we wspieraniu rodziny i dziecka. Asystenci mogą proponować 

realną  pomoc,  a  także  dokonując  analizy  sytuacji  poszczególnych  rodzin, 

proponować  najskuteczniejsze  wsparcie  i  kierować  osoby  zainteresowane  do 

uczestnictwa  w  grupach  samopomocowych,  programach  lub  współpracy  z 

pracownikami  socjalnymi  bądź  specjalistami.  Asystent  rodziny  z  założenia  ma 

pomagać rodzinie w środowisku i towarzyszyć w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, 

jego elastyczny zadaniowy czas pracy dostosowany będzie do rytmu życia rodziny i 

jej realnych potrzeb.  Do funkcji asystenta rodziny zaliczono :

➢ wsparcie  psychiczno – emocjonalne

➢ funkcję diagnostyczno – monitorującą

➢ funkcję opiekuńczą

➢ funkcję doradczą

➢ funkcję mediacyjną

➢ funkcję wychowawczą

➢ funkcję  motywująco – aktywizującą

Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary:

➢ bezpośrednia pracę z rodzinami

➢ bezpośrednią pracę z dziećmi 
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➢ działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny

➢ informowanie i poradnictwo

Celem  pomocy  rodzinie  jest  niedopuszczenie  do  umieszczenia  dzieci  w  pieczy 

zastępczej, bądź stworzenie warunków do jak najszybszego powrotu dzieci do domu.

Praca  asystenta  rodziny  ze  względu  na  jej  charakter  (towarzyszenie  rodzinie  w 

środowisku) może być skutecznym narzędziem w szybkiej poprawie funkcjonowania 

rodzin  mających  przejściowe  trudności  w  wypełnianiu  ról  opiekuńczo 

wychowawczych.  

2.6         Podstawy prawne Programu

➢ Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 

182 z późn. zm.)

➢ Ustawa z dnia 29 lipca  2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. 

Dz.U.  Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

➢ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (tj. Dz.U. z 2013r.  poz. 135 z późn. zm.)

➢ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  ( tj. Dz. U.  z 

2012r. poz. 124)

➢ Ustawa  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 )

➢ Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r  o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 

2011r, nr 231 poz. 1375)

➢ Uchwała  Nr  XLV/662/IV/2006   Rady  Miasta  Trzebinia  z  dnia 

31 marca  2006 r.  w sprawie  „Gminnej  strategii  rozwiązywania  problemów 

społecznych na lata 2006 – 2013”
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3. ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY 

Przemiany  w życiu rodziny,  jako podstawowej  grupy społecznej,  wiążą  się 
przede  wszystkim  ze  zmianami  zachodzącymi  w  całym  społeczeństwie,  którego 
rodzina jest integralną częścią.

Wśród  wielu  zagrożeń  współczesnej  rodziny  najpoważniejszymi  są:  brak 
pracy,  uzależnienia,  niepewność  jutra,  brak  wsparcia  wspólnot  rodzinnych,  brak 
perspektyw dla  osób młodych,  szybkie tempo życia.  Wywierają  one niekorzystny 
wpływ   między  innymi  na  prawidłowe  wypełnianie  funkcji  opiekuńczo-
wychowawczej przez rodzinę.

3.1  PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ 

PRZEZ RODZINĘ

Spośród  wielu  środowisk,  w  których  toczy  się  życie  ludzkie,  wyjątkowe 
znaczenie  ma  rodzina.  Jest  ona  najstarszą  i  najważniejszą  instytucją  społeczną. 
Istnieje  od  zarania  dziejów,  jest  zarazem  trwała  i  zmienna,  podlega  wielu 
różnorodnym procesom i przemianom, które w niej zachodzą i  wywierają na  nią 
wpływ. Jest grupą o niepowtarzalnym charakterze, gdzie bazuje się na czynnikach 
biologicznych  i  naturalnych.  W niej  też  więzi  miłości  i  pokrewieństwa  nabierają 
najwyższego  znaczenia.  Rodzina  jest  najistotniejszym  środowiskiem 
wychowawczym. To właśnie w niej  człowiek się rodzi, wzrasta, rozwija, zdobywa 
pierwszą  wiedzę  o  samym  sobie  i  otaczającym  świecie,  uczy  się  sposobów 
reagowania  na  różne  sytuacje,  kształtuje  swoją  osobowość,  osiąga  dojrzałość    i 
mądrość życiową. Wśród  wielu  funkcji  jakie  pełni  rodzina  do  najważniejszych 
można zaliczyć:

➢ utrzymywanie ciągłości biologicznej poprzez rodzenie i wychowywanie dzieci 
co zapewnienia rozwój społeczeństwa; 

➢ wychowywanie  dzieci,  a  tym  samym  przekazywanie  pokoleniom  dorobku 
cywilizacyjnego w sferze materialnej i duchowej.

Rodzice  poprzez  wychowanie  wpływają  i  oddziałują  na  swoje  dzieci 
kształtując ich rozwój, przygotowują je do życia w społeczeństwie. Małe dziecko nie 
rodzi się z określonymi postawami, ale nabywa je dzięki mechanizmowi uczenia się. 

Rodzina wprowadza dziecko w świat wartości społecznych i kulturalnych, to 
właśnie w rodzinie po raz pierwszy dziecko styka się z pojęciami dobra i zła, rzeczy 
pochwalanych,  dozwolonych  i  potępianych.  Rodzice  poprzez  swoje  zachowanie 
i ocenę pokazują dziecku, co w życiu jest ważne, z czym trzeba się liczyć, w jakich 
warunkach i w jakim stopniu.  Wśród członków rodziny kształtują się opinie dziecka 
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o  domownikach,  środowisku,  sprawach  społecznych,  etycznych  i  politycznych. 
Rodzice nie tylko kształtują i pobudzają u dziecka określone postawy oraz  opinie, 
ale również wprowadzając określone nakazy i zakazy, kontrolują i ograniczają jego 
aktywność.

Jednak  najbardziej  znacząca  dla  rozwoju  dziecka  jest  jakość  opieki 
sprawowanej  nad nim przez  osoby spełniające  funkcje  rodzicielskie.  Sprawowana 
opieka  powinna  być  racjonalna,  to  znaczy  obejmować  konsekwencję 
w postępowaniu, właściwy poziom stymulowania  oraz dostosowanie oczekiwań do 
wieku i fazy rozwojowej dziecka. Ważną rolę odgrywa atmosfera wychowawcza w 
rodzinie, którą  warunkuje wiele czynników. Spośród nich szczególne znaczenie mają 
stosunki pomiędzy rodzicami, stosunek rodziców do dzieci oraz sposób zaspokajania 
potrzeb  dziecka.  Rzutują  one  bowiem  na  całokształt  zadań  opiekuńczo  – 
wychowawczych rodziny.

  3.2. POWIELANIE NIEPRAWIDŁOWYCH WZORCÓW ŻYCIA 
RODZINNEGO

Styl  wychowania  dzieci  często  stanowi  odbicie  tego,  co  dorośli  przeżywali 
wiele  lat  temu  w  relacjach  z  własnymi  rodzicami.  Styl  ten  zazwyczaj  jest 
naśladowany albo całkowicie negowany. Poprzez naśladowanie, rodzice idealizując 
wzorzec,  często  nie  zwracają  uwagi  na  zmieniające  się  czasy  oraz  aktualne 
uwarunkowania,  a  także  na  dzieci  i  ich  współczesne  potrzeby.  Zapominają,  że 
stworzyli już nową rodzinę. Z kolei poprzez negację, rodzice wychodzą z założenia, 
że wszystko w ich własnym dzieciństwie było złe i wymagało zmian. Na przykład 
spełniają każdą zachciankę dziecka, nie stawiając żadnych ograniczeń i zakazów, co 
tłumaczą niedostatkiem we własnym dzieciństwie. Poprzez takie zachowanie rodzice 
zaspokajają  potrzebę  własną,  a  nie  dziecka.   W wielu  rodzinach dziecko zamiast 
samo  doświadczać  opieki  -  opiekuje  się  dorosłymi,  a  uczucia  rodziców  są  mu 
warunkowane  np.:  "nie  będę  cię  kochała,    jeśli....  ".  Takie  dziecko  praktycznie 
wychowuje  się  samo,  bez  wzorców  i  wsparcia  ze  strony  rodziców.   W  innym 
rodzinach z kolei rodzice nie wykazują konsekwencji w wychowaniu – zdarza się, że 
dziecko za ten sam czyn raz może zostać ukarane, a  innym razem czyn pozostaje 
niezauważony, a czasem pochwalony.

Z  dzieciństwa  każdy  wynosi  pewien  bagaż  doświadczeń,  czasami  jest  on 
nacechowany  poczuciem  krzywdy,  wynikającym   z  zachowań  rodziców  w 
konkretnej  sytuacji  lub  też  jest  skutkiem  ich  wzajemnych  nieporozumień.  
Pomimo, iż po latach dziecko jest w stanie zrozumieć zachowania swoich rodziców, 
to jednak pozostawiają one trwały ślad w jego psychice.   W ten sposób  utrwalają się 
tendencje  do   traktowania   własnych   dzieci   w  podobny sposób  jak czynili   to 
rodzice,  co  nie  zawsze  jest  efektem  świadomego  zachowania. 
Wiele czynników  kształtuje  rodzicielską postawę, między innymi doświadczenia 
wyniesione z dzieciństwa. W związku z tym bardzo ważna staje się refleksja  nad 
swoim postępowaniem i odpowiedź na pytanie: "co zrobić aby nie powielać błędów 
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swoich  rodziców"?  Należy  analizować  własne  codzienne  reakcje  w  stosunku  do 
swoich dzieci, między innymi zastanawiać się : "dlaczego krzyczę?", "jakie rezultaty 
to daje?", "czy wnosi coś pożytecznego w moje relacje z dzieckiem?", "czy sprzyja 
jego rozwojowi?". O wiele  łatwiej jest zakazać dziecku czegoś niż wskazać mu co 
i jak należy robić. Jednak należy przy tym pamiętać, że dziecko jest istotą ludzką i 
ma swoje prawa tj.: prawo do opieki, miłości, wychowania  i  wsparcia. 

3.3. BRAK STABILIZACJI ZAWODOWEJ I EKONOMICZNEJ 
W  RODZINIE

Rodzina  jako  podstawowa  komórka  społeczna  bardzo  dotkliwie  odczuwa 
skutki  braku  pracy  lub  stabilizacji  zawodowej.  Taka  sytuacja  wywiera  znaczny 
wpływ na życie całej rodziny, nie pozostaje też bez wpływu na wypełniane przez 
rodzinę  funkcję,  w  tym  opiekuńczo  –  wychowawczą.  W  rodzinie  dotkniętej 
bezrobociem zmienia się struktura wydatków, mniej środków zostaje przeznaczone 
na wyżywienie członków rodziny, odzież, obuwie, spadają też wydatki przeznaczone 
na  wypoczynek.  Dużym  problemem  w  rodzinach  bezrobotnych  jest  także 
zapewnienie dzieciom wszystkich potrzebnych pomocy naukowych. Ze względu na 
znaczne trudności finansowe wiele rodzin nie zabezpiecza tych potrzeby. Sytuacja ta 
nie sprzyja osiąganiu przez dzieci dobrych wyników w nauce, a często zniechęca do 
zdobywania wiedzy. Pojawiająca się w rodzinie bieda bywa również źródłem kłótni i 
konfliktów. Nadużywanie alkoholu, a często w ślad za tym przemoc i zmiana relacji 
rodzinnych  to  niewątpliwie  korelaty  biedy  –  zwłaszcza  biedy  długotrwałej 
chronicznej  –  biedy  w  warunkach  polskich.   Brak  możliwości  zaspokojenia 
podstawowych  potrzeb  powoduje  wiele  konfliktów  między  małżonkami. 
Konsekwencje takiej sytuacji w rodzinach szczególnie silnie odczuwają  dzieci. 
Zwłaszcza niebezpieczny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka mają zachowania 
agresywne rodziców, niekontrolowane wybuchy złości, wzajemne oskarżanie się o 
niezaradność życiową.  Trudna sytuacja  w rodzinie  związana z  brakiem pracy lub 
niedostatecznymi  dochodami  z  niskopłatnej,  niewykwalifikowanej  pracy,  może 
wpływać na nierówny podział obowiązków i odpowiedzialności w rodzinie. Bieda 
przyczynia się do zmiana relacji i ról związanych z płcią i wiekiem. Można więc 
stwierdzić,  że  rodzina  w  warunkach  ubóstwa  jest  obszarem  głębokich  zmian,  o 
głębokich konsekwencjach w sferze wzajemnych stosunków między jej członkami. 

Niskiemu  statusowi  materialnemu  rodziny  towarzyszy  zwykle  niski  status 
społeczny. Bieda, napięcie, konflikty, niepewność  o przyszłość nie tworzą klimatu 
dla  kształtowania  pozytywnego  systemu  wartości  oraz  wzorców  i  norm 
postępowania.  W takiej sytuacji można mówić o zjawisku marginalizacji rodziny. 
Wiąże  się  ono z  wyłączeniem z  uczestnictwa  w życiu  społeczno-  gospodarczym 
rodzin,  szczególnie  dotkniętych ryzykiem ubóstwa i  bezrobocia.   Pogłębiające się 
zubożenie rodzin nie sprzyja utrzymywaniu kontaktów towarzyskich z krewnymi, 
przyjaciółmi, sąsiadami, przyczyniając się tym samym do wyobcowania.

Ponieważ  rodzina  jest  pierwszym  miejscem  socjalizacji  dziecka  w 
społeczeństwie,  wychowanie  w  rodzinach  dotkniętych  marginalizacją  prowadzi 
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często do utraty zaufania do świata i przekonania, że ludzie stanowią zagrożenie, a 
źródłem takiego przekonania   jest  sytuacja  domowa.  Dzieci  często  nie  akceptują 
trudnej sytuacji, w której się znalazły i jednocześnie nie wierzą w możliwość zmiany. 
Ich  wczesnodziecięce  doświadczenia,  których  skutkiem  jest  skłonność  do 
postrzegania  świata  jako  źródła  zagrożenia  ma  tendencję  do  generalizacji  i 
utrwalania  się.  Dzieci  z  rodzin  dotkniętych  ubóstwem  narażone  są  na  znaczne 
niebezpieczeństwo powielania wzorców rodzinnych.    

Najistotniejszą sprawą jest fakt, że sytuacja materialna rodziny odbija się na 
wszystkich innych sferach jej życia, w tym wypełnianie funkcji wobec dzieci, sposób 
odżywiania. Wszystkie te czynniki wpływają także na stan zdrowia psychicznego i 
fizycznego oraz panującą atmosferę wychowawczą. 

3.4. WSPÓŁCZESNY STYL ŻYCIA

Przyczyn  zaburzeń  relacji  emocjonalnych  między  rodzicami  a  dziećmi  jest 
bardzo  wiele.  Można  wśród  nich  wymienić  zarówno  poważne  dysfunkcje 
występujące w rodzinie  takie  jak:  separacja  lub rozwód rodziców, silne konflikty 
między  rodzicami,  alkoholizm,  przemoc  oraz  inne  powszechnie  występujące 
zjawiska np.: brak troski, niezaspokajanie potrzeb dziecka, brak czasu dla  dziecka, 
zrozumienia, zainteresowania jego problemami, nieznajomość jego indywidualnych 
potrzeb  i  przeżyć,  niewłaściwe  interpretowanie  jego  reakcji  i  zachowań.  

Wymagania  życia  współczesnego  stwarzają  też  sytuację,  w  których  oboje 
rodzice pracują zawodowo. Wiąże się to bezpośrednio z koniecznością  zespolenia 
ich wysiłków, aby  dziecko, tylko w stopniu minimalnym odczuło brak bezpośredniej 
troski i opieki. Przemiany, jakim podlega współczesna rodzina wymagają, aktywnego 
uczestnictwa obojga rodziców w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych 
wobec dziecka. Rola rodziców w rodzinie zmienia się  w miarę jak pojawiają się 
alternatywne  formy  życia  rodzinnego  i  sposoby  wychowywania  dzieci.  Z  jednej 
strony  uczestnictwo  w  procesie  wychowywania  dziecka  stanowi  dla  nich  źródło 
satysfakcji,  a  z drugiej  strony pojawia się  utrata  swobody i  irytacja wynikająca z 
konieczności dostosowania się do wymagań dziecka. 
Rozwój  cywilizacji  wymaga  często  od  rodziców  ogromnego  zaangażowania 
zawodowego. Społeczne nastawienie na sukces finansowy utwierdza wielu rodziców 
w przekonaniu, że najlepiej spełnią swój obowiązek wobec rodziny poświęcając się 
pracy zawodowej.  Zdarza się,  że  rodzicielstwo staje  się  luksusem ekonomicznym 
i czasowym, na który nie każdego stać. W efekcie rodzice spędzają większość czasu 
poza  domem  i  nie  poświęcają  czasu  swojemu  dziecku.  W  tej  sytuacji  we 
współczesnym  społeczeństwie  wiele  dzieci  nie  identyfikuje  się  z  rodzicami 
zastępując  ich  bohaterami  filmów  lub  gier  komputerowych.  Udział  rodziców  w 
procesie  wychowania  jest  czynnikiem bardzo ważnym.  Matka  zapewnia  poczucie 
bezpieczeństwa, ciepła i miłości,  z kolei ojciec  wprowadza w atmosferę domową 
element ładu, systematyczności, konsekwencji i wytrwałości.  

Niezwykle istotna staje się świadomość, że dojrzała akceptacja ojcostwa jest na 
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równi  z  macierzyństwem  koniecznym  warunkiem  prawidłowego  rozwoju  dzieci 
i małżonków. Brak równowagi między pełnieniem tych ról przez ojca lub matkę z 
reguły  powoduje  trudności  i  wprowadza  zakłócenie  w  harmonię  rozwoju  całej 
rodziny.  Brak kontaktów emocjonalnych w stosunkach rodzinnych wywiera istotny 
wpływ ma styl życia i niedocenianie potrzeb dziecka przez rodziców.  Właściwości 
rodziców  tj.:  niski  poziom  kultury  i  świadomości  wychowawczej,  preferowanie 
wartości  materialnych  w  życiu  rodziny,  uprawianie  autokratycznego  stylu 
wychowania,  nastawienie  na  cele  i  przeżycia  pozarodzinne,  patogenne  cechy 
osobowości, indywidualistyczne traktowanie życia rodzinnego, brak przygotowania 
do życia w rodzinie mają wpływ na wychowanie dzieci.  Większość z wymienionych 
cech czy postaw może dotyczyć zarówno ludzi dobrze wykształconych, jak i wysoko 
sytuowanych  w  sensie  materialnym.  W  rodzinach  tych  rodzice  często  usiłują 
zrekompensować  prezentami,  rzeczami  materialnymi  brak  zainteresowania 
dzieckiem,  brak  czasu  i  poświęconej  mu  uwagi.   Pomimo  dostatku  materialnego 
dziecko  odczuwa  jednak  brak  oparcia  w  najbliższych,  czuje  się  niezrozumiane, 
nieważne i osamotnione.                                                                        

W niektórych współczesnych rodzinach  następuje odwrócenie ról tzn. dziecku 
zostaje narzucona odpowiedzialność rodzicielska przez co podejmuje rolę opiekuna 
rodziny,  dochodzi  do  sytuacji,  w  której   dziecko  samo  musi  radzić  sobie  z 
przygniatającą odpowiedzialnością, szeregiem obowiązków domowych, musi tłumić 
swoje potrzeby i boryka się z poczuciem osamotnienia.               
W wielu   rodzinach  zwraca  uwagę  fakt,  że  rodzice  są   nieobecni  emocjonalnie. 
Skoncentrowani na własnym potrzebach, pomijają i lekceważą  potrzeby i uczucia 
dzieci, które pozbawione odpowiedniej uwagi, troski i opieki, czują się niekochane 
i  niepotrzebne.  Inną  negatywną  postawą  rodzicielską  charakterystyczną  dla 
niektórych  współczesnych  rodzin  jest  postawa  unikająca,  która   polega  na  braku 
zainteresowania dzieckiem i jego problemami oraz brak kontaktu emocjonalnego. W 
niektórych rodzinach rodzice kochają dziecko, ale mu tego z różnych względów nie 
okazują.  Może  być  to  związane  z  nieumiejętnością  wyrażania  uczuć,  przyjęciem 
rygorystycznego  stylu  wychowania,  brakiem  czasu,  późnymi  powrotami  z  pracy, 
zmęczeniem, nadmiernym angażowaniem się w sprawy zawodowe lub towarzyskie. 
Jednak skutki obojętności rzeczywistej i pozornej  zawsze wywierają niekorzystny 
wpływ na rozwój dziecka.

3.5. NIEPRAWIDŁOWY SYSTEM KAR

Rodzina  stanowi  dla  dziecka  pierwsze  i  jednocześnie  najważniejsze 
środowisko wychowawcze. Rodzina wychowuje dziecko w sposób naturalny, przez 
stopniowe  wdrażanie  do  ludzkich  form  zachowania  się  tj.:  uczy  niemowlę 
sygnalizowania  potrzeb,  sztuki  chodzenia,  mówienia,   uczy  kontaktowania  się  z 
innymi,  okazywania uczuć,  kochania osób bliskich  i  życzliwości  dla obcych. Do 
prawidłowego  przebiegu  tych  procesów  niezbędna  jest  odpowiednia  organizacja 
życia  rodzinnego  oraz  klimat  wzajemnej  miłości,  życzliwości  i  przywiązania. 
Dziecko  naśladując  rodziców,  opiekunów  lub  inne   bliskie  osoby,  przyswaja  w 
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sposób praktyczny formy grzecznościowe, właściwy stosunek do ludzi i otoczenia, a 
także opanowuje normy moralne.

Kary  i  nagrody  nie  należą  do  najważniejszych  metod  oddziaływania  na 
dziecko. Zarówno nagradzanie jak i karanie powinno być uzależnione od całokształtu 
życia rodzinnego i oddziaływań stosowanych wobec dzieci.  Rodzice i opiekunowie 
na ogół zastanawiają się nad tym, jak ograniczyć swobody dziecka, jak zmusić je do 
posłuszeństwa, do uczenia się oraz jak karać za przewinienia.   Kara  stanowi dla 
dziecka przykrą sytuację, którą stara się uniknąć. Towarzyszy jej strach, napięcie, 
nieprzyjemny stan emocjonalny. W karaniu  niezwykle istotne jest, aby uwzględnić 
stopień wrażliwości dziecka, ponieważ im bardziej jest ono wrażliwe tym mniejszej 
kary wymaga w celu uzyskania pozytywnych  reakcji.  Kar nie można wymierzać 
pod wpływem nastroju czy samopoczucia, ponieważ wtedy dochodzi do wymierzania 
wielu  niezasłużonych  przez  dziecko  kar.  Ponadto  można  karać  tylko  za  takie 
zachowania i czyny, które stale uważane są za naganne bez względu na to gdzie i w 
jakich warunkach zostały dokonane.

3.6.  OCZEKIWANIA RODZICÓW NIEADEKWATNE 
DO MOŻLIWOŚCI DZIECKA

Miłość rodziców często jest warunkowana spełnieniem przez dzieci oczekiwań 
rodziców, którzy widzą w swoim dziecku własne odbicie i pokładają w nim wielkie 
nadzieje,  nie  zawsze  adekwatne  do  możliwości  dziecka.  Rodzicielskie  pragnienia 
niejednokrotnie  stanowią  siłę  napędową  wychowania,  ale  nie  są  wolne  od 
niebezpieczeństw.  Mogą bowiem wyrażać  rodzicielski  egoizm,  chęć  modelowania 
dziecka  według swoich niespełnionych aspiracji,  bez  liczenia  się  z  jego realnymi 
możliwościami, potrzebami i pragnieniami.  

Sytuacja ta  często jest  powodem konfliktów, rywalizacji  lub też odrzucenia 
autorytetu rodziców. Dlatego bardzo ważne jest, aby rodzice starali się poznać swoje 
dziecko, jego psychikę, dostrzegali jego pragnienia oraz respektowali kształtującą się 
osobowość.  Bardzo ważna w wychowaniu jest prawidłowa komunikacja,  czytelne, 
jasne postawy i zachowania. Przede wszystkim rodzice muszą też mieć ugruntowany 
światopogląd i określony system etyczny.

Wygórowane oczekiwania wobec dziecka mogą mieć różne skutki. Młodzież w 
okresie  dorastania  buntuje  się  przeciw  ustalonym normom  i  porządkowi.  Jest  to 
sposób na wyrażenie swej odrębności i decydowania o sobie, jednocześnie w wielu 
przypadkach bunt przybiera różne oblicza. Jednym z nich może być wagarowanie 
jako sprzeciw wobec wymagań oraz bunt przeciwko wyznaczonym zasadom. 

Wiek dorastania to  okres  intensywnych  zmian  fizycznych  oraz 
osobowościowych. To okres podatny na  zakłócenia  i  podejmowanie  zachowań 
ryzykownych, które mogą mieć niekorzystne psychologiczne, zdrowotne i społeczne 
konsekwencje.  Pojawiające się negatywne czynności to zazwyczaj palenie tytoniu, 
używanie  alkoholu,  narkotyków  oraz  zachowania  agresywne  i  przestępcze.  Lista 
innych niepokojących zachowań, które podejmują młodzi ludzie w okresie dorastania 
jest bardzo długa. Można wymienić tu między innymi:  porzucenie nauki szkolnej, 
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wagarowanie,  ucieczki  z  domu.  Pojawiające  się  u  dzieci  zachowania  ryzykowne 
umożliwiają  zaspokojenie   potrzeby  miłości,  akceptacji,  uznania,  bezpieczeństwa, 
przynależności; pozwalają na określenie własnej tożsamości, uzyskanie niezależności 
od dorosłych, są sposobem na radzenie sobie z trudnościami życiowymi. 

Nieprzystosowanie  dzieci  i  młodzieży  ma  swoje  konsekwencje  społeczne. 
Zachowania,  które  są wyrazem konfliktu jednostki ze  społeczeństwem  pozostają 
w  opozycji  wobec  wartości  społecznych,  norm  obyczajowych,  moralnych  i 
prawnych,  a  ich  celem  jest  szeroko  rozumiana  destrukcja  istniejącego  ładu 
społecznego.  Mechanizmy  niedostosowania  społecznego  należy  postrzegać  na 
płaszczyźnie naturalnych środowisk, w których żyje młody człowiek. Tworzą je w 
ścisłym  związku:  rodzina,  szkoła,   grupy  rówieśnicze.  Konflikty  lub   braki 
powstające na gruncie domowym, a także szkolnym mają duży wpływ na osłabienie 
więzi  społeczno-emocjonalnych  z  naturalnymi  środowiskami.  Prowadzą  do 
nawiązania  kontaktów z grupami  nieformalnymi,  w których znajdują  się  osoby o 
takiej samej lub podobnej sytuacji  życiowej. W konsekwencji dochodzi u dzieci i 
młodzieży do zmian celów, dążeń, uczuć, zmian hierarchii wartości oraz autorytetów. 
Szczególnie niebezpieczne jest to, że procesy te zachodzą w okresie, gdy kształtują 
się  u  nich  wzorce  postępowania,  co  prowadzi  w  konsekwencji  do  utrwalania 
negatywnych  wzorców  postępowania.                            
  U  podstaw  niewłaściwych  zachowań  u  dzieci  mogą  też  leżeć
opóźnienia  w  nauce,  słabsza  zdolność  do  systematycznej  pracy,  zwiększenie 
wymagań w wyższych klasach w szkole lub też chęć zwrócenia uwagi rodziców na 
siebie.

3.7.  PRZEMOC WOBEC DZIECKA

Przemoc wobec dzieci jest zjawiskiem społeczno-psychologicznym, które ma 
wielorakie uwarunkowania tkwiące zarówno w jednostce jak i  w rodzinie oraz w 
środowisku  i  kulturze.  Dziecko  krzywdzone  to  takie,  które  cierpi  z  powodu 
niewłaściwego  zachowania  innych  osób  -  zwłaszcza  rodziców i  opiekunów –  w 
stosunku do niego,  doznając  przy  tym poczucia  niesprawiedliwości  i  bezsilności. 
Sytuacja ta oraz zamierzone jak i niezamierzone działania osoby dorosłej  wywierają 
negatywny wpływ na zdrowie, rozwój fizyczny i psychospołeczny dziecka.

Przemoc ma miejsce zarówno w rodzinach patologicznych, jak i w rodzinach 
tzw. “porządnych”.  W wielu rodzinach nadal obowiązuje przekonanie, że dzieci są 
karane  biciem  dla  ich  dobra.  Najczęściej  rodzice  żądają  bezgranicznego 
posłuszeństwa  swoich  dzieci,  jednocześnie  naruszając  ich  prawa.  Dom  rodzinny 
spostrzegany  jako  środowisko  miłości  i  opieki,  bezpieczne   i  ciepłe  miejsce 
domowego  ogniska   coraz   częściej  jest  dla  wielu   dzieci  miejscem zagrożenia, 
cierpienia, poniżania oraz lęku i rozpaczy. Przemoc jest  zjawiskiem powszechnym, 
niejednokrotnie stanowi sposób wychowania dzieci. Trudno uchwycić jej rozmiary, 
gdyż  najczęściej  przybiera  formę  ukrytą  i  rozgrywa  się  w  czterech  ścianach 
mieszkania.  Jednocześnie  szerzeniu się   tego zjawiska sprzyja bierność obywateli 
i ich brak wrażliwości na płaczące za ścianą dziecko oraz często bezsilność służb 
publicznych.
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Przyczyny stosowania przemocy 
wobec dzieci można podzielić na trzy grupy.

I. Przyczyny tkwiące w rodzicach: 
niedojrzałość, młody wiek,  brak wiedzy i umiejętności wychowawczych, doznanie 
maltretowania  we własnym dzieciństwie,  bezrobocie,  niski  poziom wykształcenia, 
socjopatie i choroba umysłowa, różnego rodzaju uzależnienia. 

II. Przyczyny  tkwiące w samych dzieciach np.: 
dzieci niechciane, upośledzone, trudne, kalekie lub przewlekle chore. 

III. Czynniki i okoliczności, które zwiększają prawdopodobieństwo ryzyka   
       występowania  przemocy rodziców wobec dzieci są to: 
kłopoty  małżeńskie,   izolacja  społeczna  rodziny,  zbyt  duże  wymagania  stawiane 
dziecku, brak stabilności mogący wynikać z  częstej zmiany miejsca zamieszkania 
oraz z życia w rodzinie, w której  tylko jeden  rodziców jest rodzicem naturalnym.

Niezależnie od tego, czy dziecko samo doświadcza przemocy, czy też jest jej 
świadkiem, zostawia ona trwały i bolesny ślad w jego psychice. Stanowi to bardzo 
często przyczynę bezwiednego powielania agresywnego zachowania w późniejszym 
dorosłym życiu.
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4. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WSPARCIA
      RODZINY  NA LATA 2014-2016

                                                                 

 Działania  społeczne  muszą  być  ukierunkowane  na  wspieranie  rodziny, 
ponieważ  jej  prawidłowe  funkcjonowanie,  oparte  na  właściwych  relacjach 
gwarantuje zdrowe społeczeństwo. Ważne jest, aby działania te były zintegrowane, 
oparte  na  współpracy  wszystkich  instytucji  i  organizacji,  działających  na  rzecz 
rodziny oraz  zróżnicowane w zależności od natężenia i rodzaju problemów. 

 CEL NADRZĘDNY:

I. Wzmocnienie trwałości rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym 
zjawiskom dezorganizacji  rodziny.

CELE OPERACYJNE:

    1.  Wspieranie rodziny w procesie wychowania i socjalizacji oraz podniesienie
          kompetencji rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

     2.  Integracja rodziny ze środowiskiem lokalnym. 

     3.  Działania profilaktyczne zapobiegające dysfunkcji życia rodzinnego.
   



Cel operacyjny 1     Wspieranie rodziny w procesie wychowania i socjalizacji
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Nr zadania Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

1.1 Praca asystentów z rodziną biologiczną na 
rzecz przywrócenia dziecka z pieczy 
zastępczej do rodziny, lub niedopuszczenia do 
umieszczenia w pieczy zastępczej

OPS PCPR, POIK, Szkoły, 
Sąd Rejonowy,

Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 
programu

Liczba rodzin 
objętych pomocą 
asystenta rodziny

1.2 Prowadzenie grup edukacyjnych, 
samopomocowych  i grup wsparcia dla rodzin 
i ich członków. 

OPS, Szkoły, 
przedszkola,
Organizacje 

pozarządowe,
Instytucje 

oświatowe. 

OPS, Szkoły, 
przedszkola,
Organizacje 

pozarządowe,
Instytucje oświatowe. 

Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 

programu

Liczba utworzonych 
grup, liczba 
uczestników

1.3 Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy 
zastępczej

OPS Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 
programu

Liczba dzieci, których 
pobyt w pieczy jest 
współfinansowany

1.4 Prowadzenia poradnictwa dla rodzin w 
kryzysie i tworzenie systemu szybkiej 
interwencji

OPS, GKRPA, 
ZI,

Instytucje 
oświatowe, 

Służba zdrowia,

Placówki 
wsparcia 

dziennego

 OPS, GKRPA, ZI,
Instytucje oświatowe, 

Służba zdrowia,
Placówki wsparcia 

dziennego

Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 

programu

Liczba osób i rodzin 
objętych pomocą
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Nr zadania Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

1.5 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i 
młodzieży np: korepetycje, zajęcia 
pozalekcyjne,  młodzieżowy wolontariat itp.

TCA, Szkoły,
Instytucje 
oświatowe 
Placówki 
Wsparcia 

Dziennego, OPS

TCA, Szkoły,
Instytucje oświatowe 
Placówki Wsparcia 

Dziennego, OPS

Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 
programu

Liczba zajęć, liczba 
uczestników

1.6 Funkcjonowanie  na terenie Gminy placówek 
wparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

UM,
OPS

UM,
OPS, Organizacje 

pozarządowe, Kościół 
Katolicki i inne 

Kościoły

Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 
programu

Liczba placówek, 
liczba osób 
korzystających ze 
wsparcia

1.7 Rozwój zajęć pozaszkolnych dla dzieci i 
młodzieży umożliwiających realizację 
zainteresowań oraz zagospodarowanie czasu 
wolnego

TCA,TCK, 
placówki 
wsparcia 

dziennego, 
Szkoły, OPS

TCK, placówki 
wsparcia dziennego, 

TCA

Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 
programu

Liczba zajęć, liczba 
uczestników

1.8 Pomoc materialna i rzeczowa dla rodzin z 
trudną sytuacją finansową celem 
zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb

OPS
PCPR, organizacje 

pozarządowe 
Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 

programu

Liczba świadczenio-
biorców



Cel operacyjny 2  Integracja rodziny ze środowiskiem lokalnym
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Nr zadania Rodzaj zadania Instytucja  
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

2.1 Włączanie rodziców w życie szkoły poprzez 
organizowanie wspólnych imprez, uroczystości 

TCA, Szkoły 
Placówki 
wsparcia 

dziennego

TCA, Placówki 
wsparcia dziennego,

Szkoły

Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 
programu

Liczba imprez, 
liczba uczestników

2.2 Organizowanie lokalnych spotkań rodzinnych, 
/imprez, zabaw, festynów/, organizowanie 
spotkań o charakterze kulturalnym

TCK, komitety 
osiedlowe, rady 
sołeckie, szkoły, 
domy kultury, 

Kościół Katolicki 
i inne Kościoły, 

organizacje 
pozarządowe,

Komitety osiedlowe, 
rady sołeckie, szkoły, 

domy kultury, 
Kościół Katolicki i 

inne Kościoły, 
organizacje 

pozarządowe, TCK

Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 
programu

Liczba spotkań, 
imprez, liczba 
uczestników

2.3 System ulg w korzystaniu z infrastruktury 
kulturalno – sportowej i oświatowej Gminy 
adresowana dla rodzin 3+

Urząd Miasta, 
TCK, Sponsorzy Działanie ciągłe w 

trakcie realizacji 
programu

Liczba rodzin 
korzystających z ulg



Cel operacyjny  3   Działania profilaktyczne zapobiegające dysfunkcji życia rodzinnego
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja  
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

3.1 Organizowanie akcji informacyjnych dotyczących 
współczesnych zagrożeń dotykających rodzinę oraz 
dzieci i młodzież (ulotki, plakaty, pogadanki, 
spotkania)

Urząd Miasta , 
GKRPA

OPS, Placówki 
wsparcia 

dziennego, TCA, 
OPS, TCK

Placówki wsparcia 
dziennego, TCA, 

OPS, TCK

Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 

programu
Liczba akcji, liczba 

uczestników

3.2 Realizacja programów profilaktycznych  celem 
przeciwdziałania zjawiskom przemocy, narkomanii i 
alkoholizmu oraz ich skutkom.

GKRPA, TCA, 
OPS, TCK

GKRPA, TCA, OPS, 
TCK

Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 

programu

Liczba programów, 
liczba uczestników

3.3 Prowadzenie porad telefonicznych w ramach 
telefonu zaufania OPS,

GKRPA 

Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 

programu

Liczba osób 
korzystających ze 

wsparcia

3.4 Organizowanie  spotkań edukacyjnych dla rodziców 
w zakresie problemów związanych z wychowaniem 
dzieci np. „Szkoła dla Rodziców”.

TCA, Placówki 
wsparcia 

dziennego,
OPS

TCA, Placówki 
wsparcia dziennego,

OPS 

Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 

programu

Liczba spotkań 
edukacyjnych, 

liczba uczestników
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Legenda:
* OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                               * PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
* GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     * TTBS – Trzebińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
* TCK -Trzebińskie Centrum Kultury                                                                               * TCA – Trzebińskie Centrum Administracyjne
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5.  MONITORING I EWALUACJA

Program  Wspierania  Rodziny  został  opracowany  na  lata  2014  do  2016. 
Podstawowymi obszarami monitorowania i ewaluacji tego programu są wyznaczone 
zadania  do  realizacji.  Program  ten  zakłada  możliwość  zmian,  stosownie  do 
rozpoznanych potrzeb w społeczności lokalnej. Obowiązek monitorowania realizacji 
wytyczonych  zadań  spoczywa  na  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  i  zespole 
koordynującym. Burmistrz powoła zespół, składający się z przedstawicieli instytucji 
koordynujących poszczególne zadania programu. Zespół ten będzie przygotowywał 
roczne sprawozdania z przebiegu realizacji zadań i przedkładał Radzie Miasta.  W 
celu oceny aktualności programu organizowane będą narady.

6.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zidentyfikowane cele i działania w zakresie programu profilaktyki i opieki nad 
dzieckiem  i  rodziną   wymagają  odpowiednich  źródeł  finansowania,  które  będą 
stanowić:

1. Środki  finansowe pochodzące  z  budżetu gminy  w zakresie  zadań własnych 
gminy oraz innych obszarach priorytetowych ujętych w strategii.

2. Fundusze pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań 
zleconych gminie przez administrację rządową.

3. Środki finansowe pochodzące ze źródeł organizacji pozarządowych.
4. Fundusze uzyskane z Unii Europejskiej.
5. Środki pozyskane od inwestorów prywatnych /sponsorów/. 


	 	                                                                	
	 	Działania społeczne muszą być ukierunkowane na wspieranie rodziny, ponieważ jej prawidłowe funkcjonowanie, oparte na właściwych relacjach gwarantuje zdrowe społeczeństwo. Ważne jest, aby działania te były zintegrowane, oparte na współpracy wszystkich instytucji i organizacji, działających na rzecz rodziny oraz  zróżnicowane w zależności od natężenia i rodzaju problemów. 
	 				CEL NADRZĘDNY:
	I. Wzmocnienie trwałości rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom dezorganizacji  rodziny.
	CELE OPERACYJNE:
	    1.  Wspieranie rodziny w procesie wychowania i socjalizacji oraz podniesienie
          kompetencji rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.            
	     2.  Integracja rodziny ze środowiskiem lokalnym. 

	OPS, GKRPA, ZI,
	OPS
	2.1
	Włączanie rodziców w życie szkoły poprzez organizowanie wspólnych imprez, uroczystości 
	Urząd Miasta, 
	3.1
	Organizowanie akcji informacyjnych dotyczących współczesnych zagrożeń dotykających rodzinę oraz dzieci i młodzież (ulotki, plakaty, pogadanki, spotkania)
	Urząd Miasta , GKRPA
	Liczba akcji, liczba uczestników
	OPS,
	5.  MONITORING I EWALUACJA
	6.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

